
Hvis de ikke hører hva du sier 

er det enda skumlere

Mange barn syns det er skummelt 

å være på sykehus

Førstehjelp til å kommunisere 
når barnet ikke hører

statped.no/helsetegn



Det er ditt ansvar å legge 
til rette for å bli forstått

Helse- og omsorgspersonell har informasjons- og
veiledningsplikt overfor alle pasienter. Når barnet er 
hørselshemmet, er det nødvendig å gjøre noen ekstra 
grep for god kommunikasjon. 

Hørselshemmede har rett til tegnspråktolk. Den retten 
er det viktig å forholde seg til. 

Avklar med barnet selv eller barnets foresatte om 
det er ønskelig med tolk.

Det er helseinstitusjonens ansvar å bestille tegnspråk-
tolk, og det gjøres ved Tolketjenesten ved NAV i det 
fylket helseinstitusjonen er lokalisert.

Til deg som møter barn på sykehus og på andre helseinstitusjoner



Mangelfull kommunikasjon 
kan være livsfarlig

Tegnspråktolken oversetter simultant fra norsk tale til 
norsk tegnspråk og omvendt. Tolken er underlagt full 
taushetsplikt. 

NAV tilbyr også skrivetolk dersom det er ønskelig. 
Tolken skriver da simultant ned det som formidles til 
pasienten, slik at pasienten kan lese dette på skjerm. 
Vanligvis bruker da pasienten norsk tale selv.

Det er pasienten, barnet, som skal ha øyekontakten 
i samtalen både ved tegn- og stemmetolking. Tolken 
er et språklig bindeledd, og ikke en samtalepart i 
tolkesituasjonen. Dette kan være uvant i begynnelsen, 
men viktig å huske på.

Tolking i forbindelse med liv og helse har høy prioritet 
hos tolketjenesten. Men av og til, og særlig når det
oppstår akutte behov, lar det seg ikke gjøre å skaffe 
tolk. Eller det kan hende det tar tid før tolken kan 
komme. Da må du finne alternative måter å 
kommunisere på. 

På de neste sidene finner du førstehjelp for bedre å 
kunne kommunisere når noen ikke kan høre det du 
sier. Du finner også noen nyttige tegnspråktegn du 
kan lære deg, og du kan lære flere på tegnordbok.no



Du kan kommunisere med 
hørselshemmede selv om du 
ikke kan tegnspråk
I situasjoner der det ikke lar seg gjøre å skaffe tolk, 
gjelder det å finne andre løsninger. Tenk bare på 
hvordan du kommuniserer med andre som ikke har 
samme språk som deg, for eksempel når du er i 
utlandet. Du kan mime, peke og vise med kroppen. 

Slike uttrykk er en viktig del av kommunikasjonen 
mellom mennesker, uavhengig av språk.

Skriv og visualiser gjerne med tegninger, figurer, 
kosedyr eller andre konkreter. Vær kreativ!

sykepleier

doktor/lege

hei

snart kommer mamma pappa tolk



Snakk med barnet selv om det ikke opp-
fatter alt som blir sagt. Bruk enkle ord og 
unngå lange setninger. Vær tydelig uten 
å overdrive. Snakk med rolig, men likevel 
naturlig tempo. Å rope hjelper ikke barnet 
til å høre bedre. 

varm kald sulten tørst frisk

vannmat syk

Snakk med barnet. 
Det hjelper ikke å rope



dårlig

bra

se

Pass på at munn og ansikt er godt synlige

Hørselshemmede kan få støtte til å forstå ved å se på munnen 
og ansiktet til den som snakker. Unngå at det står gjenstander 
mellom dere. 

Ansiktet ditt må være godt belyst og det er viktig å unngå motlys 
fra for eksempel vinduer eller døråpninger.

vondt hjelpe redd ikke farlig

gips brudd



Sett deg gjerne ned på en stol, slik at øynene dine 
er i samme høyde som barnets. 
  
  Det bør være 1-2 meter  
  mellom deg og barnet.

sår plaster bandasje ligge seng

Vær bevisst betydningen av 
blikkontakt og mimikk

Situasjonen kan oppfattes som mer alvorlig enn den 
er, dersom barnet bare leser ansiktsuttrykket ditt og 
ikke hører tonefallet i stemmen. Vær derfor bevisst 
på hvilket ansiktsuttrykk du har.



Bruk av munnbind hindrer den visuelle støtten barnet får 
ved å avlese munn og ansikt. Hvis det er nødvendig å 
bruke munnbind, må samtalen foregå før du tar det på 
og etter at du har tatt det av.

Munnbind gjør 
det umulig å 
munnavlese

sove våken puste skrive lese

CI høreapparat oppfatte ferdig undersøke



Støy for øynene og ørene

For hørselshemmede vil bakgrunnstøy redusere muligheten for å 
oppfatte hva som blir sagt. Det er vanskelig å skille de forskjellige 
lydene fra hverandre.

Urolige omgivelser er også visuell støy, og en bør i stedet finne et 
skjermet sted for samtale.

gå snill søtt surt

bråk

fin

stille



Informasjon skal ikke bare mottas, 
men også bli forstått 

Informasjonen trenger ikke være oppfattet selv om 
barnet nikker. For å sikre at barnet har forstått 
meningsinnholdet, kan du be det gjenfortelle, tegne 
figurer eller peke. Gjenta og bruk andre ord om du 
tror at budskapet ikke er riktig oppfattet. 

Husk også at selv når det er tolk tilstede, er det ikke 
sikkert barnet forstår meningsinnholdet eller sier fra 
når noe er uklart. 

Vær også klar over at selv om barnet bruker stemme 
selv, betyr ikke det nødvendigvis at det hører godt hva 
du sier.

sprøyte forsiktig trygg glad lei seg



Tegnforklaring Mangler du tegn?
På www.tegnordbok.no kan du se tegnene i dette heftet og 
ca 7000 andre tegn fra norsk tegnspråk vist som video. 
Bruk stikkordregisteret eller velg tema, for eksempel “helse”. 

Tegnordboka finnes også som gratis app for iOS og Android.

Svart håndform viser 
hendenes startposisjon

Grått viser håndform 
ved slutten av tegnet

Pil viser tegnets bevegelse

Dobbelpil viser at 
bevegelsen gjentas

- markerer sted for kontakt
- tegnet utføres med vekselvise bevegelser

føle kaste opp krykker rullestol allergi

ja

sykehus

nei komme på besøk

medisin

sykebil

røntgen kløe

Bruk QR-kodene 
i brosjyren for å 
se mer på nett.



Q Sørg for å bestille tegnspråktolk så raskt som mulig

Q  Vis hva du mener med hender, kroppsspråk og mimikk

Q  Unngå å ha noe i munnen når du snakker

Q Ikke skjul munnen når du snakker

Q  Få øyekontakt, snakk til den hørselshemmede, ikke til tolken

Q  Snakk klart og tydelig, og ikke for fort

Q  Snakk med vanlig stemme, hørselshemmede oppfatter 
 ikke bedre selv om man roper

Q  Det er viktig å se hverandre når man kommuniserer

Q  Sørg for gode lysforhold så ansiktet synes

Q  Samtale bør foregå i øyehøyde

Q  Unngå auditiv og visuell støy

Q  Snakk én om gangen, aldri flere samtidig

Q Gjenta eller bruk andre ord for å unngå misforståelser

Q   Lær deg noen tegn fra brosjyren. Se også tegnordbok.no
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